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افزایش دمای هوای تهران 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع ســازمان هواشناسی از افزایش دمای هوا 
طی چند روز آینده در شهر تهران و همچنین روند کاهشی آن در روزهای بعد 
خبر داد.صادق ضیائیان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پایداری هوا در 
کشــور، گفت: کماکان وضعیت پایدار را برای کل کشور در ۲ الی ۳ روز آینده 
خواهیم داشــت و از روز دوشنبه، شمال غرب کشور مقداری وضعیت ناپایدار 
را خواهد داشــت و در تهران تا روز چهارشــنبه وضعیت پایدار شرایط جوی 
حاکم خواهد بود.وی در رابطه با وضعیت آلودگی هوا در تهران و اســتان های 
دیگر ادامه داد: شــرایط جوی برای انباشــت آالینده ها فراهم است.ضیائیان 
بیان کرد: وضعیت دما در دو الی ســه روز آینده برای شــهر تهران افزایشی 
خواهد بود و از روز ســه شــنبه به بعد دوباره یک روند کاهشــی پیدا خواهد 
کرد که این روند کاهشــی و افزایشــی آنقدر زیاد نیست.مدیر کل پیش بینی 
و هشــدار سریع ســازمان هواشناسی با اشــاره به وضعیت جوی در زمستان 
گفت: دمای هوای امســال در زمستان در بخش های مختلف کشور با هم فرق 
دارد اما انتظار داریم که زمســتان نرمالی پیش رو داشته باشیم. وی در پایان 
گفت: زمســتان نرمال هم به این صورت نیست که هوا گرم باشد، بلکه یعنی 
 زمستانی که هم هوای سرد دارد و هم اینکه امکان دارد چند روزی در آن هوا 

گرم شود.

نصب آسانسورهای ایستگاه متروی نواب
 تا پایان سال جاری

مهرماه سال جاری، ورودی مستقل ایســتگاه تقاطعی شهید نواب صفوی در 
خط 7 مورد بهره برداری آزمایشــی قرار گرفت؛ این ایســتگاه سال 1۳97 در 
خط ۲ آغاز به کار کرده بود و حاال با بهره برداری آزمایشــی ورودی مســتقل 
ایســتگاه در خط 7، امکانات و ظرفیت های موجود به حداکثر بازدهی ممکن 
رسیده است.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه )مترو( با بهره برداری آزمایشــی از این ورودی مستقل در خط 
7، دسترســی شــهروندان به امکاناتی چون 10 رشته پله برقی جدید و سالن 
بلیت فروشــی فراهم آمده اســت اما این به معنای پایان کار ایستگاه شهید 
نواب صفوی نیســت.پس از بهره برداری آزمایشــی از ورودی ایستگاه مذکور 
در خــط 7، مراحل تکمیل دیگــر تجهیزات و ابنیه ایســتگاه همچون نصب 
آسانســورهای مجموعه در حال انجام اســت و تا پایان سال جاری در اختیار 
معلوالن و افراد کم توان حرکتی قرار خواهد گرفت.تا پیش از این، محل اجرای 
آسانســورهای ایستگاه برای حفاری چاه آسانســور و سایر اقدامات پیش نیاز 
آماده نبود که پس از آزاد شدن فضای الزم براي کار، عملیات اجرایی حفاری 
برای کارگذاری آسانسورها بالفاصله آغاز شده است.گفتنی است مناسب سازی 
ایســتگاه ها و فراهم ساختن بسترهای الزم برای خدمت رسانی به شهروندان 
کم توان، همواره در راس اولویت های برنامه ریزی و عملیاتی شــرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه )مترو( قرار داشــته و متولیان امر در همه حال خود 
را متعهد به انجام آن در تمام ایســتگاه ها می داننــد. کما اینکه به طور مثال 
بزودی آسانسورهای ایستگاه مهدیه نیز نصب خواهد شد تا وعده بهره برداری 
از ایســتگاه ها با امکانات کامل، به نوبه خــود و به مرور زمان رنگ واقعیت به 

خود بگیرد.

اجرای طرح جامع مدیریت آب های سطحی
 با احداث 3 تصفیه خانه 

در راســتای عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های ســطحی و استفاده 
اصولــی و کارآمــد از آب های حاصل از فاضالب هــا،  ۳ تصفیه خانه آب های 
سطحی در منطقه ۲ در حال احداث است. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه۲، حســن رحمانی، شهردارمنطقه ۲با اشــاره به برنامه های  شهرداری 
در مدیریت بهینه مصرف آب در توســعه فضای ســبز و همچنین مهار آبهای 
سطحی  گفت:  به منظور اســتفاده از منابع آب پایدار مانند پساب در آبیاری 
برخی از عرصه های فضای ســبز، اجرای پروژه های زیرســاختی نظیر ساخت 
تصفیه خانه  در دستور کار قرار گرفت.او  افزود:تغییر نگرش به آب های سطحی 
از یــک تهدید به عنوان یک فرصت می تواند در شــرایط کمبود آب از طریق 
ایجاد یک ســاختار کارآمد و مطمئن در زمینه مدیریت آب های ســطحی و  
بازچرخانی آن به عنوان یک منبع مهم برای مصارف آبیاری فضای سبز مورد 
اســتفاده قرار گیرد.رحمانی گفت: به منظور تصفیه پساب و آبهای سطحی و 
بازگرداندن آن به چرخه مصرف و رفع مشــکل کمبود آب ، سه تصفیه خانه 
در تولیدات  گل و گیاه مالصدرا ، بوســتان نهــج البالغه و مجموعه موتوری 
ســنگین  درحال احداث اســت  و با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال 

جاری تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

 طرح یک طرفه شدن خیابان شهرداری
 در شمال تهران اجرایی شد

طرح یک طرفه شــدن خیابان شهرداری حد فاصل میدان تجریش تا قدس و 
تبدیل معبر جنوبی آن به پیاده راه و مســیر دوچرخه با تصویب مدیران ارشد 
شــهرداری تهران و پلیس راهور تهران بزرگ اجرایی شــد.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه ضمن 
اعالم خبر فوق افزود:در جلسه ای که  با حضور مصطفی کاظمی مشاور عالی و 
مدیر کل دفتر شهردار تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری 
و ســید مناف  هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سردار 
محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ برگزار شد، طرح یک 
طرفه شــدن خیابان شــهرداری حد فاصل میدان تجریش تا  قدس و تبدیل 
معبر جنوبی آن به پیاده راه و مسیر دوچرخه و اضافه نمودن پیاده راه به ضلع 
جنوبی پیاده روی موجود به تصویب رسید.موسوی گفت: در همین راستا عقد 
قرارداد با مشــاور به منظور ارائه طرح فاز یک اجرایی پروژه احداث پیاده راه 
خیابان شهرداری از طریق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
حال انجام اســت و نســبت به ارائه طرح اجرایی تا دو ماه آینده اقدام خواهد 
شــد که ظرف دو ماه آینده انجام و زمان اجرایی آن با توجه به اینکه نیاز به 
تردد حداقلی در این معبر اســت در تعطیالت ســال نو )1۴00( برنامه ریزی 
شده است. شهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت: طرح کوتاه مدت پیاده راه 
یاد شــده نیز با تملک امالک واقع در مســیر بازگشایی در خیابان حمید بعد 
از تامین اعتبار و منابع مورد نیاز از ســوی شــهرداری منطقه یک، اجرا و به 
همراه اصالحات هندســی و سرپوشیده نمودن رود دره گالبدره، تا پایان سال 

جاری اجرایی می شود.

گرمخانه ها
 کمترین آمار ابتال به ویروس کرونا را داشتند

علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران در حاشیه طرح امنیت و 
سالمت  با اشاره به وضعیت گرمخانه های تهران در جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا گفت: از روز اول شــیوع ویروس کرونا شهرداری تهران یک تیم نظارتی 
تشکیل داد که به طور روزانه کانون هایی که در آن ها افراد بی سرپناه نگهداری 
می شوند، مورد رصد قرار گیرند.وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که به ما می رسد 
خوشبختانه هنوز در کانون های نگهداری از افراد بی پناه و در گرمخانه ها رشد 
خوشــه ای این بیماری را نداشــتیم. ما از 11 هزار نفر معتاد متجاهری که در 
کمپ ها نگهداری می شدند تست پی ســی آر گرفتیم و خوشبختانه به دلیل 
دور بــودن آن ها از جامعه و نگهداری در کمپ تعداد مبتالیان به این ویروس 
در این افراد بســیار کم بود.زالی با بیان اینکه رشــد خوشه ای و مبتال شدن 
دسته جمعی این افراد می تواند خطرناک باشد، گفت: طی آخرین بررسی های 
ما در کانون های بالقوه خوشه ای مثل سرای سالمندان، زندان ها، سربازخانه ها، 
گرمخانه ها و کمپ های نگهداری شــاهد فرآیند افسارگســیخته بروز بیماری 
کرونا نبوده ایم، اما به دلیل اینکه همیشــه این خطر وجود دارد باید همیشــه 

اقدامات موثر خود را انجام دهیم.

کسب رتبه برتر معاونت شهرسازي و معماري منطقه 15
در رسیدگي به پیام هاي سامانه 1888

معاونت شهرســازي و معماري شهرداری منطقه 15 موفق به کسب رتبه برتر 
در رســیدگي به پیام های ســامانه 1888 طی شش ماهه نخست سال جاري 
شــد. به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 15، مهدی صفدری معاون 
شهرســازی و معمــاری منطقه 15، با اعالم این خبر گفت: بر اســاس آمار و 
اطالعات مرکز نظارت همگانی 1888 شــهرداری تهــران، این معاونت موفق 
به کســب رتبه برتر بین معاونت های شهرســازی مناطق ۲۲ گانه تهران در 

رسیدگي کیفي به پیام هاي شهروندان منطقه شد.

اخبار کوتاه
از سوی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد

جزئیات مقررات سختگیرانه ضد کرونا

شهردار تهران خبر داد

ورود 1۰۰ اتوبوس و مینی بوس جدید به پایتخت تا پایان ماه

18 برنامه پدافند غیرعامل برای تهران

 از اتصال بیمارستان ها به مترو تا احیای پناهگاه ها

گام بهزیستی برای کمک به ورزش معلوالن و پارالمپیکی ها

واکنش وزیر آموزش و پرورش به یک نقل قول جنجالی  در فضای مجازی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات جلسه دیروز 
این ستاد را اعالم کرد و از اعمال محدودیت های ضد کرونا 
در 89 شهرســتان در وضعیت بحرانــی این بیماری خبر 
داد.به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا رئیســی درباره چهل 
و دومین جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رئیس جمهور و دیگر اعضا تشــکیل شــد، گفت: در این 
جلســه رئیس جمهور بر مباحث مطرح شده در جلسه ای 
کــه با حضور مقام معظم رهبری برگزار شــد و همچنین 
رهنمودهــای ایشــان، مروری داشــتند. در این جلســه 
گزارش هــای مختلفی ارایه شــد. آخرین وضعیت کرونا و 
اقدامات انجام شــده نیز مطرح شــد و روسای کمیته ها 
گزارش هایــی ارایه دادند و در ارتباط با تشــکیل قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی نیز بحث شــد.وی دربــاره مصوبات 
جلسه گفت: مصوبات مهمی دیروز به تصویب رسید. هفته 
گذشــته ۴۳ شهرســتان در وضعیت بحرانی بودند که در 
گروه های شــغلی دو، ســه و چهار محدودیت ایجاد شده 
بود. ایــن محدودیت ها به مدت یک هفتــه دیگر در این 
شهرســتانها تمدید شد.رئیســی گفت: با توجه به اینکه 
الگوی بیماری در اســتان تهران و البرز شــبیه هم است 
و مــراوادات زیادی بین این دو اســتان صورت می گیرد، 
مقرر شد مصوبات در ارتباط با استان تهران، در ارتباط با 
اســتان البرز هم وضع شود و این موضوع تصویب شد.وی 
در ادامه تاکید کرد: مراقبت الکترونیک افراد در قرنطینه با 
کمک وزارت ارتباطات، از نکات مورد بحث در جلسه بود. 
همچنین مقرر شــد جهت تکمیل زنجیره اطالعات، تمام 
مراکز درمانی دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه و... مکلف 
باشند تا اطالعات بیماران مبتال یا مشکوک به کرونا را به 

وزارت بهداشت ارایه دهند.
اعمال محدودیت های جدید در مراکز ۲۵ استان

 از چهارشنبه
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا ادامــه داد: 
محدودیت های شــغلی جدید در مشــاغل گــروه ۳و ۴ 
در مرکز ۲5 اســتان اعمال می شــود. گروه ســه مشاغل 
شــامل عدم فعالیت در دانشــگاه ها، مدارس، زبان سراها، 
آموزشــگاه ها، کتابخانه ها، ســینما، تئاتر، موزه، ارایشگاه، 
مساجد، مصلی، آزمون های حضوری و... می شود. در گروه 
چهار نیز فعالیت باشــگاه ها، کافه هــا، قهوه خانه ها ممنوع 
اعالم می شود. این محدودیت ها از روز چهارشنبه به مدت 

10 روز اعمال می شود و قابل تمدید خواهد بود.
وی افــزود: در اســتان های البــرز، خراســان رضــوی، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، فارس، قم، مرکزی، 
خوزســتان، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، خراسان شمالی، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراســان جنوبی، بوشــهر، 
هرمزگان، یزد، ایالم، همدان، زنجان، تهران، کردســتان، 
ســمنان و کرمان به مدت 10 روز از روز چهارشنبه باید 

محدودیت های اعالم شده، اعمال شود.
رئیسی همچنین گفت: مقرارت ســخت گیرانه ای در ۴۶ 
شهرســتان جدید به عــالوه  ۴۳ شهرســتان هفته قبل 

قرار اســت اعمال شــود که در گروه های شــغلی ۲و ۳ و 
۴ خواهد بود. بر این اســاس در رده شــغلی دوم فعالیت 
در پاســاژها، مراکــز خرید، مال های بــزرگ، تمرینات و 
مســابقات ورزشی، مساجد و مصلی ها، قنادی ها، آبمیوه و 
بستنی فروشــی ها، مراکز تهیه غذای با پذیرش مشتری 
)به صورت بیرون بر مجاز به فعالیت هســتند(، آرایشگاه 
مردانه، بازار فروش خودرو، مراکز شــماره گذاری خودرو، 
فرش و موکت فروشــی، اســباب بازی فروشی ها فروشگاه 
لوازم خانگی مانند عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات 
چاپ دجیتال، تزیینات داخلی ساختمان، کادوفروشی ها، 
پارچه فروشی، عکاسی، آژانس، مشاور امالک، پرده سراها، 
فــروش کیف و کفش، لــوازم تحریر، خیاطــی، خرازی، 
فروشــگاه لوازم آرایشی_بهداشتی از جمله مصادیق گروه 

شغلی دو هستند.
وی افزود: این ۴۶ شهرستان شامل؛ در استان آذربایجان 
شــرقی شهرســتان های اهر، بناب، شبســتر، میانه، در 
آذربایجان غربی اشــنویه، بوکان، تکاب، خوی، سلماس، 
نقده، استان اصفهان، کاشان، شهرضا، مبارکه، در اردبیل 
مشکین شــهر، در اســتان البــرز نظرآباد، در خراســاان 
جنوبــی شهرســتان های بیرجنــد، طبــس، قائنات، در 
اســتان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه، سبزوار، 
نیشابور، کاشمر، گناباد، استان خراسان شمالی اسفراین، 
استان سمنان شهرســتان دامغان، گرمسار، استان فارس 
شهرستان ممســنی، استان کردســتان شهرستان سقز، 
ســنندج، کامیاران، مریوان، استان کرمان شهرستان زرند 
و شــهربابک، در کرمانشاه شهرستان های جوانرود، سرپل 
ذهاب، کنگاور، در لرســتان شهرســتان دلفان، اســتان 
مازنداران شهرســتان رامسر، اســتان مرکزی شهرستان 
خمیــن، در همدان شهرســتان اســدآباد، کبودرآهنگ، 
اســتان یزد شهرستان های بافق و میبد هستند که شامل 

محدودیت های گروه شغلی ۲و ۳ و ۴ می شوند.

رئیســی تاکید کرد: با حساب ۴۳ شهرســتان قبلی، ۴۶ 
شهرستان هم تازه اضافه شده و در مجموع 89 شهرستان 
کشــور در محدودیت هایی اعالم شده خواهند بود. و ۲5 
مرکز اســتان نیز شــامل محدودیت گروه ۳ و ۴ خواهند 
شد و به بسته به وضعیت شهرستان و استان ممکن است 
محدودیتها تمدید شــود.وی دربــاره وضعیت بیماری در 
کشــور، گفت: روند ابتال و فوت ناشــی از کرونا در کشور 

صعودی است.
شناسایی ۷8۲۰ بیمار  و 386 فوتی جدید  

کووید۱۹ در کشور
سخنگوی وزارت بهداشــت آخرین وضعیت موارد بروز و 
فوتی ناشــی از کووید-19 در کشــور طی یک شبانه روز 
را اعالم کرد. به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری 
در ایــن باره گفــت: از روز 9 آبان تــا روز 10 آبان و بر 
اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، 78۲0 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشــور شناسایی شد که ۲۴17 نفر 
از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید19 
در کشــور به ۶1۲ هزار و 77۲ نفر رســید.به گفته وی، 
متاسفانه در طول این ۲۴ ســاعت، ۳8۶ بیمار کووید19 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیمــاری به ۳۴ هــزار و 8۶۴ نفر رســید.الری ادامه داد: 
خوشــبختانه تــا روز 10 آبان، ۴81 هــزار و 9۳0 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده 
انــد. همچنین 5185 نفر از بیمــاران مبتال به کووید19 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت این را هم گفت: تا روز 10 
آبــان، چهار میلیون و 9۲9 هزار و 5 آزمایش تشــخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.الری درباره وضعیت 
کرونا در اســتان ها گفت: اســتان های تهــران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شرقی، خراســان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرســتان، اردبیــل، خوزســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و 

بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 
در وضعیــت »قرمز« قــرار دارند. وی افزود: اســتان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت »نارنجی و زرد« قرار دارند.
بیمارانی که باید به بیمارستان مراجعه کنند

رئیس بیمارستان شهدای یافت آباد با اشاره به نقش عوامل 
مختلف در شــیوع و بروز کرونا در کشــور در عین حال 
اعمال محدودیت ها در کاهش آمار این بیماری را بســیار 
مهم دانســت و گفت: بروز بیماری به فاکتورهای متفاوتی 
وابسته است که مهم ترین آن اعمال محدودیت های جدی 
اســت.دکتر امید ترابی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه بیمارستان شهدای یافت آباد اولین بیمارستانی بود 
که برای پذیرش بیماران مبتال به کرونا آماده شــد، گفت: 
بیمارستان ما به دلیل داشــتن بخش ایزوله فشار منفی، 
برای پذیرش بیماران انتخاب شــد و پس از ما بیمارستان 
مسیح دانشوری با بیماری درگیر شدیم.رئیس بیمارستان 
شــهدای یافت آباد، ادامــه داد: خانواده های زیادی درگیر 
ویروس و عوارض آن شده اند، سخت ترین روزهای بیماری 
روزهای نخســت آن است که مشــکالت تنفسی، از بین 
رفتن بویایی و ضعف شــدید به وجــود می آید و عملکرد 
فرد مختل می شــود.وی تاکید کرد: در مواردی که عالئم 
گوارشی بیماری وجود دارد، عالیم ریوی کمتر است البته؛ 
از طرفــی در صورت وجود عالئم گوارشــی احتمال ناقل 
بــودن فرد تا ۳ هفته وجود دارد و بیمار و اطرافیانش باید 
دقت بیشــتری در رفتار خود به خرج دهند. یکی از موارد 
ثابت شده این است که پس از جهش هایی که در ویروس 
اتفاق افتاد بیشتر به سیســتم گوارشی حمله می کند، از 
جهتــی خطر این نوع کمتر اســت اما قــدرت انتقال آن 
باالتر است. وی با بیان اینکه همه  مبتالیان کرونا نیازمند 
بستری در بیمارستان نیستند، خاطرنشان کرد: ما به تمام 
بیمارانی که بــه اورژانس مراجعه می کنند اعالم می کنیم 
در منزل اســتراحت کنند مگر اینکه تعداد تنفسشان در 
دقیقه از ۳0 تا بیشتر شــود، سطح اکسیژن بافتی از 9۳ 
کمتر شود و تب همراه با عالئم تنفسی داشته باشند.رئیس 
بیمارستان شهدای یافت آباد با اشاره به تعطیالت روزهای 
اخیر، گفت: جمعی از اساتید که سابقه مدیریتی در حوزه 
سالمت داشــتیم از روزهای نخست شیوع بیماری بر این 
باور بودیم که محدودیت هایی باید اعمال شــود تا بتوان 
ویروس را کنترل کرد. شیوع و بروز بیماری به فاکتورهای 
متفاوتی وابســته اســت که مهم ترین آن محدودیت های 
جدی است.ترابی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری 
درباره کنترل ویروس کرونا، تاکید کرد: ورود مقام معظم 
رهبری به موضوع و اســتفاده از تمام ظرفیت های موجود 
در راستای ریشــه کنی یک بیماری قطعا بسیار اثربخش 
خواهد بود. همه  دســتگاه ها در مهار ویروس نقش دارند و 

تنها نمی توان به وزارت بهداشت چشم دوخت.

شــهردار تهــران از افتتاح بزرگــراه »نجفی 
رســتگار« و ورود 100 دســتگاه اتوبوس و 
مینی بــوس جدید به شــهر تهــران تا پایان 
مــاه ربیع االول خبــر داد.به گزارش ایســنا، 
پیروز حناچــی ظهر دیروز در مراســم آغاز 
تقاطع غیرهمســطح شهید  احداث  عملیات 
نــواب – تندگویــان که به صــورت مجازی 
برگزار شــد ضمن تبریک ایام والدت رسول 
اکــرم )ص( گفت: پیامبــر خوبی ها و اخالق 

این روزهــا ناجوانمردانه مــورد هجمه قرار 
گرفتــه و امیدواریم ایــن فعالیت عمرانی که 
در ایام والدت وی آغاز می شود مورد رضایت 
حق  تعالی واقع شــود.حناچی با بیان این که 
این ماه به مناســبت ماه ربیــع االول و به یاد 
پیامبر اســالم خدمات ویژه ای به شهروندان 
ارائه می شــود و شــاهد افتتاح و کلنگ زنی 
برخــی پروژه هــا خواهیم بــود، اضافه کرد: 
بزرگراه نجفی رســتگار در این مــاه افتتاح 

می شود و بعد از گذشت یک دهه در این ماه 
100 دســتگاه اتوبوس و مینی بوس جدید به 
ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه می شــود.

شهردار تهران در مورد پروژه  تقاطع همسطح 
بزرگراه شــهید نواب – تندگویان اظهار کرد: 
این پروژه در ســه فاز اجرایی می شود که فاز 
اول زیرگذری است که میدان بهمن به سمت 
آزادگان را تســهیل می کند و فــاز دوم تراز 
صفر به ســمت نواب از روی زیرگذر است و 

در مرحله ی ســوم که کارشناسان اجرای آن 
را در دســت بررســی دارند نواب به ســمت 
میــدان بهمن از طریق تقاطع غیرهمســطح 
یا پل هوایی متصل می شــود.حناچی با بیان 
این که در این شــرایط سخت اجرای پروژه ها 
سخت اســت اما همکاران ما با امید و توکل 
به خدا و همچنین پشــتیبانی اعضای شــورا 
پروژه هــا را پیش می برند، گفت: امیدواریم با 
اجرای این پروژه یکــی از گره های ترافیکی 

در ساعات پیک حل شــود و سال هاست که 
ترافیک ایــن منطقه موجب اتــالف وقت و 
سوخت شــهروندان شده است.شهردار تهران 
با بیان این کــه برآورد اولیه نشــان می دهد 
که این پــروژه ۴۲ میلیارد تومان هزینه دارد 
که تــا 57 میلیارد تومان نیــز قابل افزایش 
است، تصریح کرد: امیدواریم اجرای پروژه ها 
 در بهبــود کیفیت زندگی شــهروندان موثر

 واقع شود.

معــاون آمادگــی مقابله و پدافنــد غیرعامل 
ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران از تهیه 18 برنامــه جدید برای پدافند 
غیر عامل تهران خبر داد.اسماعیل سلیمی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست 
کمیتــه راهبری پدافند غیرعامل شــهرداری 
تهــران گفت: ایــن کمیته با هدف پیشــبرد 
موضوعات پدافند غیرعامل در شهر تهران و با 
حضور سازمان پدافند غیرعامل کشور، سازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران، مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شــهرتهران و ... تشکیل شده که 

اولین جلسه آن به مناسبت هفته پدافند غیر 
عامل در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران برگزار شد. وی با بیان اینکه در این 
جلسه موضوعات قابل طرح و نیازمند پیگیری 
در قالــب 18 برنامه جدیــد پدافند غیرعامل 
استخراج و تصویب شد، درباره جزئیات این 18 
برنامه گفت: اتصال ایستگاه های مترو به هشت 

بیمارســتان، اســتقرار پایگاه های اورژانس در 
ایستگاه های مترو، تعریف استانداردها، الزامات 
و مالحظات ایستگاه های مترو از منظر پدافند 
غیرعامل و با کاربری پناهگاه در زمان اضطرار و 
... از جمله برنامه های احصا شده در این کمیته 
بود.ســلیمی اضافه کرد: طراحی سامانه پایش 
برخط میزان پرتو و آلودگی در حوادث پرتوی، 

طراحی ســامانه رصد و پایش انتشار گازهای 
خطرناک شــهر تهران، احیــا و چندمنظوره 
ســازی پناهگاه های عمومی، اجــرای مانور و 
رزمایش هــای دوره ای پدافند غیرعامل، تهیه 
شناســنامه پدافند غیرعامل مناطق ۲۲ گانه، 
اجرای آموزش های عمومی و تخصصی پدافند 
غیرعامل از جمله محورهای تعیین شــده در 

نشســت این کمیته بود.به گفته وی مقرر شد 
بانــک اطالعاتی مراکز و تأسیســات خطرزا و 
پرریسک در سطح شهر تهران به همراه چک 
لیست، شناســایی و طبقه بندی ساختمانها، 
زیرساختها، مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس 
و مهم نیز تهیه شــود.معاون آمادگی، مقابله و 
پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهــران  همچنیــن از برگزاری 
نمایشــگاه ترویجی آموزشــی مباحث پدافند 
غیرعامل و انجام تبلیغــات محیطی با کمک 

سازمان زیباسازی نیز خبر داد.

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور بیان کرد: 
نگاه مــا به ورزش برای افراد دارای معلولیت، 
وسیله ای برای توانمندسازی آنها، ایجاد امید 
و به عرصه کشاندن آنهاست. هدف ما تلفیق 
اجتماعی آنهاست، اینکه با ورزش وارد جامعه 
می شــوند و هدف مــا ورزش همگانی برای 
افراد دارای معلولیت اســت. به گزارش ایسنا، 
دکتر قبادی دانا در مراســم تفاهم نامه بین 
بهزیســتی و فدراســیون جانبازان بیان کرد: 
نگاه مــا به ورزش برای افراد دارای معلولیت، 
وسیله ای برای توانمندسازی آنها، ایجاد امید 
و به عرصه کشاندن آنهاست. هدف ما تلفیق 
اجتماعی آنهاست، اینکه با ورزش وارد جامعه 
می شوند و هدف ما ورزش همگانی برای افراد 
دارای معلولیت اســت. وی بــا بیان اینکه در 
حوزه روســتایی و عشایری برنامه های خوبی 
را آغاز کرده ایم، گفت: ســال گذشته در سه 
استان به صورت پایلوت این موضوع اجرا شد 

و وســیله ای بود برای افــرادی که در داخل 
خانه محبوس بودند و از خانه ها خارج شدند 
و به واسطه ورزش وارد جریان جامعه شدند. 
رئیس ســازمان بهزیستی کشور معتقد است 
که ورزش باعث ایجاد امید و دلبســتگی آنها 
به آینده و حضور در جامعه می شود و از این 
جهت برای مــا ورزش همگانی بــرای افراد 
دارای معلولیت بســیار مهم اســت. از طرف 
دیگــر این ظرفیت وجــود دارد که با تالش، 
کوشــش و همتی که افراد می توانند داشته 
باشــند وارد عرصه قهرمانی نیز شــوند و در 
حوزه پارالمپیک و ورزش جانبازان و معلوالن 
مــدال آوری کنند و این نیــز ظرفیت خوبی 

است. بنابراین باید هم افزایی داشت.
وی ادامه داد: بنیاد شهید، سازمان بهزیستی 
پارالمپیــک و  و مجموعــه کمیتــه ملــی 
فدراســیون جانبازان و معلوالن باید در این 
زمینه بــا یکدیگر همکاری نزدیکی داشــته 

باشــند، از گذشــته نیز همکاری های خوبی 
داشــته اند و فرصت مغتنمی است که بتوانیم 
این هم افزایی را چه در اســتفاده افراد دارای 
معلولیــت از مکان هــای ورزشــی و چه در 
امکاناتــی که بهزیســتی می توانــد در حوزه 
توان بخشی یا ســایر حوزه ها برای معلوالن 
و قهرمانان ورزشــی و مــدال آوران المپیک 
و پارالمپیک و آســیایی داشته باشد. رئیس 
ســازمان بهزیستی کشــور در بخش دیگری 
گفــت: همانطور که هدف ما این اســت که 
یــک فــرد دارای معلولیــت دارای زندگی 
مســتقل همراه با منزلت اجتماعی در درون 
خانواده و در بســتر جامعه را تجربه کند و از 
مشــارکت اجتماعی او به طور موثر استفاده 
شــود، در حوزه ورزش نیز هدف همین است 
و تالش های خود را در ایــن زمینه خواهیم 
داشت. رئیس ســازمان بهزیستی خاطرنشان 
کرد: می توانیم امکانات ســازمان بهزیســتی 

را در اختیــار قــرار دهیم، همــکاران ما در 
اســتان ها می توانند در هیات ها فعال شوند و 
کمک کنند. همچنین اردوگاه ها را می توانیم 
بــرای  آماده ســازی در اختیار قــرار دهیم و 
از طرفــی دیگر نیــز امید اســت بتوانیم از 
امکانات فدراســیون، وزارت ورزش و جوانان 
در این زمینه در حــوزه همگانی، قهرمانی و 

پارالمپیک استفاده کنیم. 
وی افــزود: همچنین نظام یکســری حقوقی 
بــرای قهرمانــان ورزشــی پارالمپیک قائل 
شده اســت که باید پیگیر آن باشیم و پیگیر 
هســتیم تا قهرمانان بتوانند به آن برســند و 
ما نیز در این زمینــه کمک می کنیم. رئیس 
ســازمان بهزیستی کشــور در بخش دیگری 
از ســخنان خود با بیان اینکه به برکت دفاع 
مقدس به نظر زمینه ای فراهم شــد تا ورزش 
جانبــازان و معلــوالن جهش خوبــی را در 
سال های ابتدایی پیروزی انقالب داشته باشد، 

گفت: امروز باتوجه به اینکه ســن بسیاری از 
جانبازان باال رفتــه و علی رغم مدال آوری ها 
و تالشــهای زیادی که داشــته اند، اکنون به 
عنوان پیشکســوتان و مربیان در این زمینه 
می توانند فعال شــوند. افراد دارای معلولیتی 
که دچار معلولیت های مادرزادی هســتند و 
یا در اثر حادثه دچار مشــکل شده اند، امروز 
در ســنین پایین تری حضور دارند و تقویت و 
ایجاد زمینــه برای حضور آنها، می تواند برای 
پارالمپیک در کشــور و هم برای افراد دارای 
معلولیــت دارای اهمیت باشــد.قبادی دانا با 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامــه  در این خصوص 
بیان کرد: بیشــتر به دنبال این هســتیم که 
نتایج عملی این تفاهم نامه ها احســاس و در 
کف جامعه لمس شود و افراد دارای معلولیت 
احســاس کنند که این تفاهم نامه ها فایده ای 
در زندگی، فعالیت و امیــد آنها و توانمندی 

جسمی و روحی و روانی شان ایجاد کند.

حاجــی میرزایی در واکنش بــه نقل قولی از 
او در فضــای مجازی گفت: اولین کســی که 
مخاطب صحبت هایم بود خود من هســتم، 
زیرا مسئولیت تعداد 15 میلیون دانش آموز را 
به عهده داریم.به گزارش ایلنا، محسن حاجی 
میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
ارسال الیحه رتبه بندی معلمان به کمیسیون 
اجتماعی دولت گفت: یکی از مطالبات جدی 
جامعــه فرهنگی اجرای تعهــدات رتبه بندی 
بوده است. از ســال 95 این طرح در دستور 
کار قرار گرفت و در دو نوبت اجرا و با استفاده 
از امتیازات فصل دهم خدمات کشــوری این 
افزایش ها اعمال شد. وی ادامه داد: طبق این 
طرح معلمین بر اســاس صالحیت هایشان در 

یکــی از رتبه های 1 تا ۴ قــرار گرفتند و از 
مزایای آن بهره مند شــدند. اســفندماه سال 
گذشــته به دلیل اینکه امتیازات فصل دهم 
به صورت عمومی در اختیــار همه کارکنان 
دولــت قرار گرفــت و ضــرورت بازنگری در 
موضوع رتبه بندی معلمان احســاس شد، با 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه پیش نویس 
الیحــه تدوین شــد و این الیحه بر اســاس 
صالحیت هــای  عمومــی،  صالحیت هــای 
تخصصی و حرفه ای معلمــان اعمال خواهد 
شــد که بر اســاس این صالحیت ها معلمان 

رتبه مورد نظر را اخذ می کنند. 
حاجــی میرزایی گفت: ایــن الیحه به دولت 
تقدیم شــده و االن در دســت کمیســیون 

اجتماعی دولت است که بعد از تایید به صحن 
دولت بیاید. ما تمام تالشمان را می کنیم که 
تا قبل از نهایی شدن فصل بودجه بتوانیم این 
الیحه  را تقدیم مجلس شورای اسالمی کنیم 
و امیدوارم مشکلی در جریان بررسی به وجود 
نیاید و این مســیر با ســرعت بیشتری انجام 
شود. حاجی میرزایی در واکنش به نقل قولی 
که از او با ایــن مضمون که »معنای حقوقی 
که می گیریــم یعنی باید خدمتی ارائه کنیم، 
هرکسی امضا کرد به هیچ عامل دیگری ربطی 
ندارد، حقوق ها را دیر یا زود دادند، کم یا زیاد 
دادند، به هیچ عامل دیگر مربوط نیســت، ما 
پذیرفتیــم و می توانســتیم نپذیریم« که در 
فضای مجازی منتشر شده است گفت: امسال 

سال به خصوصی است و آموزش نیز به شکل 
مجازی اتفاق می افتد. در ســال های گذشته 
دانش آموزان و معلمــان به صورت حضوری 
در مدارس بودنــد و ارتباط چهره به چهره با 
همدیگر داشــتند. من در یک نشست که با 
مدیران کل و معاونین داشتم که مخاطبینم 
مدیــران کل و معاونین بودنــد تالش کردم 
به آن ها این توجه را بدهم که امســال سال 
خاصی است و با روش های گذشته نمی توانیم 
مســائل را حل و فصل کنیم. آموزش اکنون 
شرایط آموزشی متنوعی دارد و بخشی از آن 
را از طریق نرم افزار شــاد شاهد هستیم.وزیر 
آمــوزش و پرورش گفــت: مخاطبان من در 
این خصــوص معاونین و مدیران کل آموزش 

و پرورش بودند به این معنا که این مسئولیت 
را پذیرفته و باید بر اســاس آن خدمت الزم 
را ارائــه کنند. مخاطبین مــن در آن گفتگو 
به هیچ وجه معلمــان نبوده اند زیرا معتقدم 
معلمان در این دوران کار ویژه ای انجام دادند 
و خانواده ها می توانند گواه باشند که معلمان 
چقدر در این زمینه وقت می گذارند و مراقبت 
الزم را اعمــال می کنند و این خطایی که در 
برداشت اتفاق افتاده بود که آن را به معلمان 
نسبت داده بودند را تکذیب می کنیم.حاجی 
میرزایــی گفت: اولین کســی کــه مخاطب 
ایــن صحبت ها بــود خود من هســتم زیرا 
 مســئولیت تعداد 15 میلیون دانش آموز را به 

عهده داریم.


